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ATA 1718ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO 

 

Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às dezenove horas e trinta 1 

minutos, realizou-se a milésima setingentésima décima oitava reunião Plenária 2 

Ordinária do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo – 6ª Região, à Rua 3 

Arruda Alvim, oitenta e nove. Estiveram presentes 15 (quinze) conselheiros (as), 4 

sendo esses efetivos (as) e suplentes, a seguir indicados (as): Carolina Helena 5 

Almeida de Moraes Sombini, Graça Maria de Carvalho Camara, Joari Aparecido 6 

Soares de Carvalho, Leandro Gabarra, Luis Fernando de Oliveira Saraiva, Maria de 7 

Fátima Nassif, Maria Orlene Daré, Alacir Villa Valle Cruces, José Ricardo Portela, 8 

Lilihan Martins da Silva, Luiz Tadeu Pessutto, Marilia Capponi, Marly Fernandes dos 9 

Santos, Rita de Cássia Oliveira Assunção, Rosana Cathya Ragazzoni Mangini. 10 

Também esteve presente o gestor: Reginaldo Branco da Silva (Subsede do Grande 11 

ABC). ORDEM DO DIA: I) INFORMES – 1.1) Justificativas de Ausência - Foram 12 

consideradas as justificativas de ausência dos (as) demais conselheiros (as): Ana Ferri 13 

de Barros, Carla Biancha Angelucci, Fernanda Bastos Lavarello, Gabriela Gramkow, 14 

Janaína Leslão Garcia, Mariângela Aoki, Patrícia Unger Raphael Bataglia, Teresa 15 

Cristina Lara de Moraes, Cássio Rogério Dias Lemos Figueiredo, Luiz Eduardo 16 

Valiengo Berni, Roberta Freitas Lemos. Leonardo Lopes da Silva – está afastado 17 

conforme decisão da milésima quingentésima quadragésima sétima Reunião Plenária 18 

Ordinária de vinte e cinco de fevereiro dois mil e onze, Makilim Nunes Baptista – está 19 

afastado conforme decisão da milésima quingentésima sexagésima sétima Reunião 20 

Plenária Ordinária de dezessete de junho de dois mil e onze, Fábio Souza dos Santos 21 

– está afastado conforme decisão da milésima sexcentésima décima sexta Reunião 22 

Plenária Ordinária de vinte e cinco de fevereiro de dois mil e doze e Teresa Cristina 23 

Endo – está afastada conforme decisão da milésima sexcentésima trigésima sexta 24 

Reunião Plenária Ordinária de primeiro de junho de dois mil e doze. 1.2) Financeiro – 25 

O conselheiro tesoureiro Leandro Gabarra expôs sobre o balanço financeiro do 26 

período, informando que o saldo em Banco é de  R$ 16.480.504,00 (dezesseis 27 

milhões, quatrocentos e oitenta mil, quinhentos e quatro reais) 82% do previsto e a 28 

Arrecadação foi de R$ 18.332,636,00 (dezoito milhões, trezentos e trinta e dois mil, 29 

seiscentos e trinta e seis reais). Foram realizadas 3.784 (três mil, setecentos e oitenta 30 

e quatro) novas inscrições, 524 (quinhentas e vinte e quatro) reativações de inscrição 31 

e 1.072 (mil e setenta e dois) cancelamentos de inscrição. Devido às paralisações de 32 

julho, por motivo da greve de funcionários, não foi gerado o carnê de 2° cobrança e o 33 

CRP deixou de arrecadar cerca de 300 (trezentos) mil reais no referido período. A 34 

diretoria informou que foi procurada por alguns profissionais que não conseguiram 35 

atendimento telefônico, pelo Departamento de Atendimento, para quitar sua anuidade. 36 

A demanda por atendimento é alta, pois muitos profissionais querem quitar seus 37 

débitos tendo em vista a aproximação das eleições. O CRP deve se organizar para 38 



 

 

 2 

atender essa demanda por telefone para não prejudicar os(as) psicólogos(as). É 39 

necessário reorganizar a estrutura de trabalho desse Departamento para garantir um 40 

bom atendimento aos profissionais. Sugeriu-se investir na comunicação para solicitar 41 

os boletos por e-mail. 1.3) Apoios institucionais e financeiros concedidos no 42 

período  - O conselheiro tesoureiro Leandro Gabarra divulgou a relação de apoios 43 

institucionais e financeiros concedidos pelo CRP-06: Institucionais (referentes ao 44 

período de 15 de junho a 08 de agosto de 2013) - Empréstimo de Sala para reuniões 45 

do Instituto AMMA, dos membros das coordenações do FETSUAS/SP - Fórum 46 

Estadual dos Trabalhadores da Assistência Social e do FAS/SP - Fórum de 47 

Assistência Social da Cidade de São Paulo e do GT de Educação e Saúde do Fórum 48 

de Medicalização. Financeiros (referentes aos apoios financeiros acumulados no 49 

período de 1º de janeiro a 16 de julho de 2013) - a) Ações da Gestão / Apoio: R$ 50 

18.562,93 (dezoito mil, quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos); 51 

b) Apoiados em Parceria / Ulapsi: R$ 21.861,03 (vinte e um mil, oitocentos e sessenta 52 

e um reais e três centavos); c) Apoiados em Parceria / FENPB: R$ 908,30 53 

(novecentos e oito reais e trinta centavos); d) Apoiados em Parceria / Biblioteca 54 

Virtual: R$ 2.868,74 (dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais, setenta e quatro 55 

centavos), conforme relatório emitido pelo Departamento Financeiro. 1.4) Nota 56 

Pública Conjunta do CRP-06 e CREMESP do Caso Unidade Experimental de 57 

Saúde – UES – O assunto será repautado em virtude da ausência da conselheira 58 

Gabriela Gramkow. 1.5) Recadastramento em Virtude da Aproximação das 59 

Eleições – Exportação de Dados para o Sistema das Eleições (Ofício Circular Nº 60 

340-13/DDS-CFP) - A conselheira presidente Maria de Fátima Nassif relatou que nos 61 

dias 16 e 23 de agosto de 2013, será realizada a exportação dos dados das(os) 62 

profissionais cadastradas(os) para o site das eleições. Sendo assim, a data limite para 63 

fazer o recadastramento é dia 23 de agosto. Até o presente momento, o sistema conta 64 

com apenas 19.000 (dezenove mil) recadastrados. Os demais receberão um e-mail 65 

para cadastrar a senha. Atualmente, o CRP tem um elevado número de cadastros 66 

com defasagem de informações (correspondências devolvidas por esse motivo). Para 67 

ser considerado apto a votar, o profissional deve estar adimplente com o Conselho, na 68 

data de geração do último arquivo, conforme os seguintes critérios: 1) anuidades de 69 

anos anteriores pagas; 2) Parcelamento de anuidades de anos anteriores com as 70 

parcelas vencidas pagas; 3) Parcelamento de anuidades de anos anteriores com a 1ª 71 

parcela a vencer paga; 4) As anuidades do ano corrente (2013) e outros tipos de 72 

débitos não serão considerados como critério de adimplência. O conselheiro Luiz 73 

Tadeu Pessutto explica que o CFP já estipulou que, a partir do dia 17 de agosto, os 74 

profissionais que votarão por Internet já poderão adquirir a senha. Sugeriu-se que o 75 

CRP o faça a divulgação das eleições por SMS. Encaminhamento: O Plenário 76 

aprovou o envio de SMS à base de São Paulo. II) COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E 77 
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FISCALIZAÇÃO – 2.1) Modelo a ser adotado para o procedimento de registro de 78 

entrada no CRP –  A coordenadora Ana Paula Pereira Jardim trouxe algumas 79 

questões a respeito de segurança propondo trazer um modelo de anotação de como 80 

registrar os conselheiros e visitantes que entram no CRP. Essa solicitação foi feita 81 

pelos funcionários da COF e do Atendimento para monitoramento das pessoas que 82 

entram no Conselho, e não para controlar os colaboradores. Encaminhamento: A 83 

plenária deliberou a instalação de uma câmera de segurança para monitorar a 84 

segurança patrimonial do lado de fora do Conselho. 2.2) Formulários de Termo de 85 

Visita/Fiscalização e Representação – Os documentos foram apresentados e 86 

analisados pelo Plenário com os apontamentos da COF. Encaminhamento: O Termo 87 

de Visita/Fiscalização foi aprovado com as alterações indicadas pela COF. O 88 

formulário de Representação foi aprovado e deve ser colocado para divulgação no 89 

site, conforme recomendação do documento. III) JORNAL PSI – A conselheira 90 

presidenta Maria de Fátima Nassif esclareceu que a nova edição do Jornal Psi já está 91 

no correio, porém com atraso devido a diversas intercorrências nesse período. 92 

Encaminhamentos: O próximo Jornal Psi deve conter as seguintes matérias: 93 

Psicologia Clínica - Considerando que parte da matéria já está pronta e, em respeito 94 

aos profissionais que concederam entrevista para a construção dela, fazer o enfoque 95 

que a área Clínica é a maior ocupação dos psicólogos; Balanço da Gestão - Matéria 96 

de Capa. Fazer uma matéria especial sobre a amplitude da inserção da Psicologia 97 

hoje, prestando contas a partir da plataforma politica e lembrar no conteúdo da matéria 98 

que é possível acessar os detalhes da ação no relatório de gestão que estará 99 

disponível no site. Inserções na mídia, reconhecimento e peso social da profissão e 100 

como ampliamos a participação da psicologia nas discussões sobre “cura gay”, 101 

maioridade penal, internação compulsória, produções do CRP (cartilhas, vídeos, livro, 102 

etc.), parceira com Ministério Público, CONDEPE e Defensoria, o quanto o conselho 103 

se constituiu como um espaço de referencia para assuntos de grande relevância, 104 

inclusive nacionais, ações políticas, as lutas que avançaram, no que mais focou, a 105 

saber: valorizar o psicólogo e a psicologia com acompanhamento de PLs, 106 

monitoramento de concursos públicos e na luta contra o Ato Medico, a questão das 107 

CT’s, a luta pelo direito dos profissionais das CT’s em trabalhar num ambiente 108 

saudável. Regionalização - tratar do que é mais importante para a categoria, como a 109 

autonomia e o aumento no quadro de funcionários nas Subsedes. Seção Interior - 110 

Inauguração da subsede de Ribeirão Preto, após a reforma. Enfoque no processo de 111 

construção. Coluna da Ética – atendimentos à família, também indica-se a Profa. 112 

Belinda Mandelbaum como referência para a matéria. Nota explicativa - Uma nota 113 

explicando sobre a declaração de regularidade técnica fornecida pelo CRP. Mural - 114 

Site da Transparência, vinculado à prestação de contas. IV) PROGRAMA 115 

DIVERSIDADE – A conselheira presidenta Maria de Fátima Nassif apresentou ao 116 
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plenário o primeiro filme do Programa Diversidade no formato de quatro filmes curtos 117 

sobre o tema Luta Antimanicomial. Relembrou, ainda, que na avaliação do Plenário, o 118 

modelo anterior não estava tendo a mesma repercussão esperada por ser 119 

demasiadamente longo, por isso, ele foi dividido em 4 vídeos de pequena duração. 120 

Encaminhamento: O tema do próximo programa deverá ser solicitado pela 121 

conselheira presidenta Maria de Fátima Nassif por e-mail. V) RECOMPOSIÇÃO DA 122 

DIRETORIA - A partir do próximo dia 28 de agosto, já após o término das eleições 123 

para o próximo plenário, a Diretoria será recomposta com os seguintes membros: 124 

Presidência: Carla Biancha Angelucci; Vice-Presidência: Maria de Fátima Nassif; 125 

Tesoureiro: Leandro Gabarra; Secretario: Luis Fernando de Oliveira Saraiva. 126 

Encaminhamento: Plenário aprova a alteração da Diretoria. VI) RECOMPOSIÇÃO 127 

DA PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA -  Com o término do processo eleitoral, 128 

e o retorno do conselheiro Luis Fernando de Oliveira Saraiva à Diretoria, houve a 129 

necessidade da alteração no cargo de Presidente da Comissão de Ética. 130 

Encaminhamento: O plenário aprovou a alteração e o retorno da conselheira Patrícia 131 

Unger Raphael Bataglia, a partir do dia vinte e oito de agosto de dois mil e treze,  ao 132 

posto de Presidente da Comissão de Ética. VII) AFASTAMENTO DA CONSELHEIRA 133 

ANA FERRI DE BARROS -Tendo em vista, o pedido de afastamento da conselheira 134 

efetiva Ana Ferri de Barros, por motivo de viagem, ficou disponível uma vaga de 135 

conselheiro efetivo. Encaminhamento: O plenário deliberou que a conselheira 136 

suplente Alacir Villa Valle Cruces passará à efetiva a partir da desta data. VIII) ATO 137 

MÉDICO – Foi criada uma comissão para elaborar parecer para levar ao Congresso. A 138 

Comissão constituída tem quatro médicos em sua composição. Em todo o Brasil estão 139 

ocorrendo ações. Haverá uma vigília dia 20 de agosto em Brasília com o objetivo de 140 

pressionar os parlamentares a manter os vetos do Ato Medico, e o CRP irá apoiar 141 

essa vigília com a disponibilização de um ônibus que fará a rota São Paulo x Brasília. 142 

O CRP está se mobilizando para que o ônibus siga viagem com o maior numero de 143 

pessoas. A conselheira presidenta Maria de Fatima Nassif ressalta a importância do 144 

apoio na divulgação da petição on-line, pois necessita-se de mais assinaturas. O CRP-145 

06 irá se comunicar com os(as) deputados(as) que tem base nas subsedes e, na 146 

medida do possível, na capital. Dessa forma, seguira a lista de parlamentares, na qual 147 

a diretoria solicitará que procurem os das regiões das subsedes para tentar o apoio à 148 

manutenção do veto parcial ao Ato Médico. Também será enviado ofício a todos os 149 

parlamentares de São Paulo para garantir a manutenção do veto presidencial. 150 

Sugeriu-se audiências com a deputada Telma de Souza, Igor Valente, Adriano Diogo. 151 

Encaminhamento: A conselheira Rosana Mangini fará articulação com Iara Bernarde. 152 

O CRP-6 custeará um ônibus que sairá no dia 19 de agosto, pela manhã, chegando 153 

em Brasília à noite para a vigília. O trajeto abrangerá a cidade de Campinas e Ribeirão 154 

Preto. Será feita uma divulgação da vigília com a finalidade de encontrar novos 155 
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interessados. IX) ELEIÇOES DO CRP-SP –  A Comissão Regional Eleitoral da 6ª 156 

Região (SP) promove, no próximo sábado, 10 de agosto, debate entre as duas chapas 157 

que concorrem ao processo eleitoral 2013 do CRP SP. Ambas as chapas (Cuidar da 158 

Profissão em SP e Fortalecer a Profissão em SP) poderão expor suas ideias e 159 

responder perguntas obedecendo aos princípios da objetividade, moralidade, 160 

publicidade, transparência, legalidade, igualdade e interesse público. A Comissão 161 

Regional Eleitoral da 6ª Região convidou as chapas concorrentes para participação e 162 

elaboração do debate eleitoral e manterá o convite até o momento da realização deste 163 

evento. O debate ocorrerá ainda que apenas uma das chapas se disponha participar. 164 

Porem, a chapa oponente, Fortalecer a Profissão em SP, embora tenha recebido o 165 

convite para participar, se recusou a comparecer na mesma, e questionou o 166 

acontecimento visto que apenas uma chapa participará. Encaminhamento: Divulgar 167 

no Facebook nota elaborada pela Comissão Regional Eleitoral da 6ª Região (SP), 168 

dispondo sobre transparência e fidedignidade na condução do Processo Eleitoral do 169 

CRP SP em 2013, com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre sua comunicação 170 

pública. X) CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DROGAS E 171 

ÁLCOOL EM SÃO PAULO – O Conselho Municipal de Políticas Públicas de Drogas e 172 

Álcool de São Paulo, COMUDA, está preparando a Conferência Municipal de Políticas 173 

Públicas sobre Álcool e Drogas, COMPAD, que ocorrerá no dia 7 de agosto de 2013 174 

no ECLA - Espaço Caribenho Latino Americano (Rua da Abolição, 244 – Bixiga. - 175 

Próximo à Câmara de Vereadores e Metrô Anhangabaú).  Diversos municípios estão 176 

se organizando para a realização de tais conferencias. Encaminhamento: A 177 

conselheira Marilia Capponi participará da conferência municipal que ocorrerá em São 178 

José do Rio Preto. XI) APRECIAÇÃO DE PROCESSOS PESSOA FÍSICA E 179 

JURÍDICA – O conselheiro secretário cientificou o plenário que no último mês foram 180 

aprovados: Pessoa física - 144 (cento e quarenta e quatro) inscrições novas; 29 (vinte 181 

e nove) reativações; 14 (quatorze) inscrições por transferência; 87 (oitenta e sete) 182 

cancelamentos a pedido e 22 (vinte e dois) cancelamentos por transferência. Pessoa 183 

jurídica - 20 (vinte) registros, 10 (dez) cadastros, 02 (duas) alterações contratuais e 14 184 

(quatorze) cancelamentos a pedido. Total Geral de processos aprovados – pessoa 185 

física e jurídica: 342 (trezentos e quarenta e dois), conforme folha anexa que é parte 186 

integrante desta ata. XII) APRECIAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE SITES - O 187 

plenário concedeu parecer favorável à obtenção de selo para o site com os seguintes 188 

protocolos: 206212630 (CRP 06/83740), 206212366 (CRP 06/74883), 6112767 (CRP 189 

06/51226), 306212874 (CRP 06/89203) e 206213773 (CRP 06/42248) e concedeu 190 

parecer desfavorável à obtenção de selo para o site com os seguintes protocolos: 191 

106208177 (CRP 06/103688), 006313196 (CRP 06/93661), 106708210 (CRP 192 

06/45093) e 206007512 (CRP 06/83745). Não se aplica o pedido para obtenção de 193 

selo para os protocolos: 206412104 (CRP 06/71074) e 106013596 (CRP 06/18810), 194 
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conforme folha anexa que é parte integrante desta ata.  Nada mais havendo a tratar, a 195 

senhora conselheira presidenta deu por encerrada a sessão, da qual eu, conselheira 196 

secretária Maria Orlene Daré, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será 197 

assinada. São Paulo, nove de agosto de dois mil e treze. 198 

 

 

 

MARIA DE FÁTIMA NASSIF 
Conselheira Presidenta 

 MARIA ORLENE DARÉ 
Conselheira Secretária 


